
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 

ОСНОВНА ИСПИТНА ПИТАЊА 

(од јануарског испитног рока 2021. године) 

Према књизи: М.Шкулић, Међународно кривично право, Правни 

факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020. (према којој се предаје и 

која је литература за припремање испита од школске 2020/2021. године) 

1. Појам и основна структура међународног кривичног права 

2. Основна начела међународног кривичног права 

3. Начело законитости 

4. Начело законитости на суђењима у Нирнбергу и Токију и корективно деловање 

начела легитимности 

5. Начело легитимности 

6. Начело комплементарности 

7. Начело акузаторности 

8. Начело опортунитета кривичног гоњења 

9. Начело ne bis in idem 

10. Доказна начела 

11. Начела вођења кривичног поступка 

12. Начела доношења судских одлука 

13. Начело правног лека и начела циља и основног начина вођења кривичног поступка 

14. Извори међународног кривичног права у ужем смислу 

15. Временско и просторно важење кривичног права Србије 

16. Територијални принцип важења кривичног права Србије 

17. Реални принцип важења кривичног права Србије 

18. Персонални принцип важења кривичног права Србије 

19. Универзални принцип важења кривичног права Србије 

20. Неправолинијски развој међународног кривичног права, доминантан утицај 

међународних историјских околности, развој идеје о оснивању међународног 

кривичног суда и утицај ad hoc међународних кривичних трибунала 

21. Зачеци међународног кривичног правосуђа – јувенилна фаза у његовом развоју 

22. Прве утемељен(иј)е концепције о међународном кривичном суду који би деловао на 

начелу „универзалне правде“, историјски примери деловања и покушаја деловања 

одређених облика међународног кривичног правосуђа 

23. Покушај суђења немачком цару (кајзеру) након Првог светског рата, „Лајпцишки 

процеси“ и паралелна суђења у Француској и Белгији 

24. Активности међународних организација у периоду између два светска рата и 

неуспешан покушај оснивања Међународног кривичног суда за тероризам 



25. Суђење у Нирнбергу 

26. Суђење у Токију 

27. Настанак Ad hoc међународних кривичних трибунала после Другог светског рата, 

званичан назив Хашког трибунала и однос тог назива са претпоставком невиности 

28. Легалитет и легитимитет оснивања Хашког трибунала и његов утицај на развој 

међународног кривичног права и поступке пред националним кривичним судовима 

29. Други ad hoc међународни кривични трибунали и облици међународног кривичног 

правосуђа/националног кривичног правосуђа уз учешће међународних елемената 

30. Стални Међународни кривични суд као један потенцијални нови почетак, а не крај 

досадашњег развојног пута међународног кривичног права и правосуђа 

31. Општи појам међународног кривичног дела 

32. Елементи општег појма међународног кривичног дела у Римском статуту 

33. Облици остваривања међународног кривичног дела/облици учествовања у 

међународном кривичном делу 

34. Извршилаштво у Римском статуту 

35. Подстрекавање у Римском статуту 

36. Помагање у Римском статуту 

37. Саучесништво у Римском статуту и посебан облик учествовања у међународном 

кривичном делу који представља проширени облик одговорности за кривично дело 

38. Класична индивидуална/субјективна одговорност извршиоца или саучесника за 

међународно кривично дело 

39. Облици проширене одговорности за међународно кривично дело 

40. Одговорност за покушај међународног кривичног дела и правила која се односе на 

добровољни одустанак од међународног кривичног дела 

41. Општа излагања о командној одговорности и посебно о њеном настанку и развоју у 

историјском смислу 

42. Правно-техничка концепција командне одговорности у Римском статуту и њен 

однос са начелом законитости 

43. Субјективни однос команданта према кривичном делу потчињеног 

44. Командна одговорност у кривичном праву Србије - неспречавање вршења 

кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним 

правом  

45. Одговорносг због другог доприноса кривичном делу које је извршено  од стране 

групе 

46. Заједнички злочиначки подухват у пракси Хашког трибунала 

47.  Основи искључења постојања међународног кривичног дела 

48. Неурачунљивост, нескривљено довођење у стање неурачунљивости интоксикацијом 

и actiones liberаe in causa 

49. Нужна одбрана 

50. Принуда и крајња нужда 

51. Стварна и правна заблуда 

52. Наређење претпостављеног 

53. Репресалије 



54. Хуманитарна интервенција 

55. Казне и друге мере прописане у Римском статуту – правила одмеравања казне у 

Римском статуту 

56. Незастеревање кривичног гоњења за међународна кривична дела 

57. Геноцид у историјском смислу и његова дефиниција у Римском статуту и у 

Елементима кривичних дела 

58. Злочин против човечности у историјском смислу  

59. Ратни злочини у Римском статуту  

60. Агресија у Римском  статуту, новела Римског статута и коначно уношење 

дефиниције агресије у Римски статут и Елементе кривичних дела 

61. Геноцид у кривичном законику Србије 

62. Злочин против човечности у Кривичном законику Србије 

63. Ратни злочини против цивилног становништва у Кривичном законику Србије 

64. Ратни злочин против рањеника и болесника у  кривичном законодавству Србије 

65. Ратни злочин против рањеника и болесника у  кривичном законодавству Србије 

66. Употреба недозвољених средстава борбе 

67. Противправно  убијање и рањавање непријатеља 

68. Противправно одузимање ствари од убијених 

69. Уништавање културних добара 

70. Агресиван рат у кривичном законодавству Србије  

71. Надлежност Међународног кривичног суда 

72. Ослобођење од дужности и изузеће судије 

73. Окривљени у поступку пред Међународним кривичним судом и узраст учиниоца 

који искључује надлежност Међународног кривичног суда 

74. Права окривљеног у поступку пред Међународним кривичним судом и искључење 

имунитета окривљеног 

75. Права осумњиченог у истрази и права оптуженог током суђења  

76. Мере којима се обезбеђује присуство окривљеног и остварују други циљеви у 

кривичном поступку пред сталним Међународним кривичним судом 

77. Налог за хапшење окривљеног и разлози за притвор у поступку пред сталним 

Међународним кривичним судом 

78. Стадијуми поступка пред Међународним кривичним судом 

79. Упућивање случаја тужиоцу и сметње за покретање/вођење поступка, прелиминарне 

одлуке о допуштености покретања и вођења поступка, приговор ненадлежности и 

недопуштености покретања и вођења поступка 

80. Радње тужиоца пре истраге (претходне истражне радње) и покретање истраге, 

одлагање истраге или кривичног гоњења 

81. Дужности и овлашћења тужиоца у истрази,  и улога предпретресног већа у 

спровођењу доказних/истражних радњи у посебном случају јединствене истражне 

прилике 

82. Дужности и овлашћења предпретресног већа, ток истраге и њено окончање 

83. Контролна функција предпретресног већа у односу на одлуку тужиоца да не покрене 

истрагу или кривично гоњење након истраге и почетак поступка пред Судом 



84. Подношење оптужбе и њена контрола – потврда оптужби пре суђења и припремно 

рочиште пре одржавања главног претреса 

85. Суђење – Главни поступак 

86. Два типа поступка зависно од става оптуженог у односу на оптужбу 

87. Докази и доказивање у поступку пред Међународним кривичним судом 

88. Испитивање сведока на главном претресу у поступку пред Међународним 

кривичним судом 

89. Завршетак доказног поступка, битне процесне претпоставке за одлучивање Суда и 

изрицање пресуде  

90. Жалба против пресуде (рок/жалбени основи/суспензивно дејство  жалбе) 

91. Жалба против других одлука Суда 

92. Поступак по жалби и одлуке жалбеног већа 

93. Ванредни правни лек – ревизија осуде или казне 

94. Врсте међународне кривичноправне помоћи у теоријском смислу и у 

кривичноправном систему Србије 

95. Општа правила међународне правне помоћи у кривичним стварима  

96. Опште претпоставке за пружање међународне правне помоћи у 

кривичним стварима 

97. Изручење (екстрадиција) окривљеног или  осуђеног 

98. Преузимање и уступање кривичног гоњења 

99. Извршење стране кривичне пресуде 

100. Остали облици међународне кривичноправне помоћи 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВИШУ ОЦЕНУ 

(од јануарског испитног рока 2021. године) 

Према књизи: М.Шкулић, Међународно кривично право, Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд, 2020. 

1. Различита теоријска схватања појма међународног кривичног права 

2. Разлике у схватању начела законитости у европско-континенталном кривичном 

праву и у англосаксонском кривичном праву 

3. Потенцијално кршење начела законитости у поступку пред 

Хашким трибуналом 

4. Начело законитости у Римском статуту 

5. Начело законитости и могућност непосредне примене међународног права 

6. Надлежност Тужилаштва за ратне злочине и Вишег суда у Београду за одређена 

међународна кривична дела 

7. Будућност сталног Међународног кривичног суда 



8. Погрешан превод члана. 30. Римског статута у српском Закону о потврђивању 

Римског статута 

9. Узрочност код командне одговорности, доказни значај командне одговорности и 

потреба лакшег доказивања као њен ratio legis 

10. Командна одговорност и објективна одговорност, облици кривице команданта 

11. Командна одговорност као облик одговорности у кривичном праву или као 

специфична инкриминција 

12. Завера као „историјска“ форма учествовања у извршењу међународних кривичних 

дела – проистекла из англосаксонског кривичног права  

13. Специфичан облик посредног извршилштва у немачком кривичном праву – 

„учинилац за писаћим столом“ и „организован  апарат моћи/власти“ 

14. Концепт завере на суђењу у Нирнбергу и друге историјске претече заједничком 

(удруженом) злочиначком подухвату у пракси Хашког трибунала 

15. Правила одмеравања казне у Правилима о поступку и доказима и одлука Суда о 

ублажавању казне  

16. Злочин против човечности у Римском статуту и у Елементима кривичних дела и 

поједини облици злочина против човечности  

17. Вишегодишња недефинисаност агресије у Римском статуту 

18. Недозвољена производња, промет и држање оружја чија је 

употреба забрањена 

19. Право окривљеног на накнаду штете због неоснованог лишења слободе и 

притварања, те неоправдане осуде 

20. Предаја лица Међународном кривичном суду и разлика између „предаје“ и 

„изручења“ 

21. Мере за заштиту жртве и посебна правила извођења доказа у случајевима сексуалних 

кривичних дела, накнада штете оштећеном и фонд у корист жртава кривичних дела 

22. Решавање опструкције кривичног поступка и деликти против правосудне 

администрације (кривична дела против правосуђа) 

23. Закључна разматрања о карактеру и садржају кривичнопроцесних одредби Римског 

статута и Правила о поступку и доказима 

24. Основни заједнички кривичноправни механизми на нивоу ЕУ и деловање начела ne 

bis in idem у ЕУ 

25. Европол 

26.  Евроџаст и Европски биро за сузбијањe прeвара (OLAF) 

27. Деловање Суда правде ЕУ у кривичноправној области 

28. Основи међународне кривичноправне помоћи на нивоу Европске уније 

29. Европски налог за хапшење 

30. Основни процесноправни механизми доказне сарадње између држава чланица ЕУ 


